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PLANO DE TRABALHO
MODELO PADRÃO
EDITAL Nº 03/2020 SEMAS/CMDCA-RP
(Utilizar papel timbrado da organização – OSC)
1. Identificação do Projeto:
1.1. OSC Proponente: Associação dos Amigos do Atletismo de Ribeirão Preto
1.2. Endereço: Travessa São Judas Tadeu, 51. Ribeirão Preto/SP
1.3. Data da Constituição: 17/08/1985
1.4. Telefone: (16) 30231904
1.5. CNPJ: 66.991.753/0001-14
1.6. E-mail: atletismoecidadania@gmail.com
1.7. Site: www.atletismoecidadania.com.br
1.8. Nome do Responsável Legal: Sidnei Avelino dos Santos
1.9. RG: 8.423.421X
1.10. CPF: 044.506.618-00
1.11. Endereço Residencial: Travessa São Judas Tadeu, 51- Ribeirão Preto/SP
1.12. Telefone Pessoal: (16) 981165943
1.13. E-mail Pessoal: sidneiatletismo@gmail.com
1.14. Responsável Técnico pelo Projeto: Sidnei Avelino dos Santos
1.15. Cargo: Presidente
1.16. Inscrição Profissional:
CREFITO: 7175F
CREF: 067726-P/SP
1.17. E-mail: sidneiatletismo@gmail.com
2 - Apresentação da Organização
2.1. Histórico da Organização: - Com apresentação de dados e informações relevantes sobre a área
de atuação:
A Associação dos Amigos do Atletismo de Ribeirão Preto fundada em 17 de agosto de 1985 tem início de suas
atividades com um movimento de atletas, ex-atletas, acadêmicos universitários e membros da comunidade
esportiva, educacional e militar de Ribeirão Preto na tentativa de formação e estruturação de uma entidade
esportiva representativa do desporto atlético (no caso específico o atletismo) do município com fins sociais
associados. No ano de 1990, são tomadas medidas à legalização jurídica da entidade. Ano seguinte surge a célula
original do Projeto ATLETISMO E CIDADANIA.
O programa iniciou-se em meados de 1992 com a criação de cinco polos de treinamento em atletismo no próprio
município. Na época, os centros de treinamento funcionavam na Cava do Bosque, no campus da USP
(Universidade de São Paulo), no campus da UNAERP (Universidade de Ribeirão Preto), Centro Social Urbano da
Vila Virgínia e Centro Comunitário do Quintino Facci II.
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Em novembro de 2005, o projeto apresentou mudanças na sua estrutura e os núcleos de treinamento foram
alterados. Estabeleceu-se, a partir daí, parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social de Ribeirão Preto
e foram implantados mais três núcleos, juntamente com o da Cava do Bosque: núcleos Bonfim Paulista, Branca
Sales e Maria Nilde Mascelani, situados em regiões distantes do centro de Ribeirão Preto.
Em 2008, cria-se mais um núcleo no bairro Ribeirão Verde, em parceria com a Associação dos Moradores do
Complexo Ribeirão Verde com a participação em 2010 da Escola Sathya Sai. Em 2012, forma-se uma nova
parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Ribeirão Preto, com a inclusão da Escola Municipal Geralda
de Souza Spin. Posteriormente, outra inclusão ocorre com a participação da Escola Waldemar Roberto, no bairro
Antônio Palocci.
O Projeto executa, em uma de suas etapas, um processo de seleção de jovens nos núcleos (etapa de descoberta de
talentos) e direcionamento da mesma (etapa de encaminhamento do talento) para a Cava do Bosque com a
finalidade de treinamento, visando competição (etapa de treinamento e competição), quando a criança começa a
integrar a equipe de competição da AAARP/Secretaria Municipal de Esportes de Ribeirão Preto.
Vale ressaltar que o (a) jovem, mesmo não indo para o núcleo da Cava do Bosque, participa de eventos
(esportivos e não esportivos) realizados pelo próprio Projeto e de competições na região de Ribeirão Preto.
No ano de 2019, um atleta adolescente tornou-se Campeão Brasileiro na prova de 1.500m rasos durante o
Campeonato Brasileiro de Atletismo e outros 2 jovens ficaram entre ao 10 melhores do Brasil em suas respectivas
provas (400m com barreiras e salto em altura) na categoria Sub 18.
Os núcleos não centrais pertencentes à Secretaria Municipal da Assistência Social possuem uma infra-estrutura
básica e dão relativo suporte às crianças/adolescentes, suporte que favorece como exemplo a parte de
desenvolvimento educacional, cultural, nutricional e psicológico dos mesmos. Inicialmente, jovens selecionados
nos núcleos recebem vale-transporte para um (a maioria) ou três dias de treinamento, quando possível, para
treinamento na Cava do Bosque.
O programa funciona com apoio da iniciativa pública (Secretarias Municipais de Assistência Social, Educação e
Esportes de Ribeirão Preto) e com a colaboração de pessoas física e jurídica do setor privado e terceiro setor.
O objetivo principal das ações desenvolvidas pela Associação consiste em contribuir na formação do cidadão,
usando ao atletismo como instrumento de transformação. Visa metas esportivas, sociais educacionais, de cidadania
e outras.

2.2. Finalidade Estatutária:
: A Associação tem por objetivo estimular a prática do atletismo e desempenhar o atletismo competitivo em todos
os níveis e provas em âmbito nacional e internacional, tendo por filosofia a contribuição ao desenvolvimento
psico-motor, educacional, cultural, social e de cidadania dos integrantes de suas equipes e a formação de base de
equipes competitivas em todas as categorias. Os objetivos da Associação são voltados à promoção da atividade e
finalidades de relevância pública e social.
Para atingir seus objetivos, a Associação, na medida de suas possibilidades, se propõe:
a) – Pugnar pelos interesses legítimos dos esportistas que representa;
b) – Pleitear e reivindicar junto aos poderes públicos Federais, Estaduais e Municipais, consoantes a Lei e a
este Estatuto, soluções para os problemas do atletismo, equacionados por prioridades;
c) - Desempenhar todas as funções que as Leis atribuírem ou consistam às Associações desta natureza;
d) - Fomentar entre os praticantes do atletismo o espírito de solidariedade visando à comunhão de seus
interesses;
e) – Procurar dirimir amigavelmente questões porventura surgidas entre os associados;
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f)
g)
h)
i)

– Manter serviços de informação e consultas;
– Editar ou fazer editar publicações periódicas de informação e divulgação de matéria útil aos associados;
– Promover meios de instruir, esclarecer e orientar seus associados quanto a suas atividades.
- Estabelecer parcerias e desenvolver atividades esportivas, sociais, culturais, recreativas, assistenciais e
de cidadania.

3. Apresentação da Proposta:
3.1. Título do Projeto: Atletismo e Cidadania
Início
07/2020

Período de Execução
Término
06/2021

3.2. Solicitação:
( x ) Prioridade (Liberação Geral de Recursos)
( x ) Sensibilização (Liberação Especial)
( x) Certificado de Autorização para Captação de Recursos Financeiros
3.3. Eixo Temático: Eixo IV Arte, Cultura, Esporte, Recreação e lazer
Prioridade: Esporte
3.4. Valor da Proposta (Referente ao Edital): 55.114,50
3.5. Valor da Proposta (Referente ao saldo sensibilizado): 25.114,50
3.6. Valor Total do Serviço para Certificado de Captação: 219.592,00
4. Apresentação do Projeto/Atividade:
4.1. Descrição da Realidade – Indicação do local de desenvolvimento das atividades, (incidência do perfil da
área de abrangência territorial e indicadores socioeconômicos), identificando qual o impacto social, as ações
executadas em prol de seus usuários e/ou comunidade e quais os resultados esperados a curto, médio e longo
prazo e quais os benefícios trarão para o público alvo.
A Associação dos Amigos do Atletismo de Ribeirão Preto atua, através do seu programa de ação, em várias regiões
da cidade, sobretudo em bairros periféricos, comumente caracterizados pelo baixo poder econômico de seus
habitantes, precárias condições de infra-estrutura, escassez de áreas destinadas ao esporte, lazer e cultura. Ademais,
são regiões bastante populosas e de alto índice de marginalidade, principalmente voltada ao tráfico de
entorpecentes.
As unidades de atendimento estão situadas na região oeste, norte e central de Ribeirão Preto, a maioria carente de
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infra-estrutura e em precárias condições de moradia e em vulnerabilidade social.
Principais bairros: Jardim Branca Salles, Parque Ribeirão Preto, Campos Elíseos, bairro Antônio Palloci e bairro
Ribeirão Verde.
Quanto a resultados esperados:
a- curto prazo
- ampliar o acesso às atividades esportivas, recreativas e de lazer;
- minimizar a ociosidade de crianças e adolescentes;
- evitar/diminuir o hábito de crianças e adolescentes pedirem esmola na rua;
b-médio prazo
- maior ação dos pais ou responsáveis em estimular e manter as crianças e adolescentes na escola;
- maior participação de familiares junto aos jovens no ambiente esportivo e de convivência social;
- reduzir a ausência e repetência escolar, principalmente daquelas participantes dos programas do atletismo;
c-longo prazo
- que a comunidade veja o esporte como uma ferramenta de ascensão social, educacional e econômica;
- que a comunidade possa zelar e cuidar dos bens públicos e patrimoniais, sobretudo os adquiridos nos
programas do atletismo;
- que a comunidade tenha um menor índice de violência infantil e familiar;
- que haja uma diminuição no uso de drogas e entorpecentes por jovens.
Benefícios aos jovens:
- melhora de sua condição de saúde;
- melhora da auto-estima;
- possibilidade de experimentar e/ou vivenciar modelos de convivência diferentes da sua realidade comum;
- possibilidade de se inserido em programa de renda financeira;
4.2. Justificativa – Justificar a pertinência e necessidade do projeto, apresentando dados estatísticos e sociais
que apontem a necessidade da intervenção proposta e indicar qual prioridade está contemplada na proposta.
- o município de Ribeirão Preto tem carência de locais públicos e gratuitos à prática de atividade física-esportiva;
- o munícipe, especialmente morador na área não central, apresenta dificuldade (econômica) de acesso aos locais
de treinamento esportivo;
- falta de oportunidades públicas para a descoberta de jovens para a prática do esporte de competição;
- dificuldade destes jovens supra-citados de atuação em equipes de competição regularmente registrados em
federações, confederações e ligas desportivas;
- oferecer chance a jovens, que têm potencial para o atletismo competitivo, para que possam integrar programas de
rendimento esportivo;
- os programas de rendimento esportivo e de incentivo a jovens talentos, geralmente, são acompanhados de
assistência financeira aos selecionados, o que pode contribuir como opção de fonte de renda, estímulo educacional
e inserção social;
- o programa apresenta ações que favorecem apoio social/educacional a beneficiários do próprio programa.
Segundo informações obtidas no Diagnostico Situacional de 2015 dos Direitos da criança e Adolescente do
Município de Ribeirão Preto, algumas regiões são apontadas como socioeconomicamente vulneráveis e por
ausência de oferta ou oferta irregular de serviços e ações de políticas públicas no município:
- Região Sudoeste (as áreas vulneráveis são os bairros e núcleos de favela que compõem os complexos urbanos do
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Parque Ribeirão Preto e Vila Virgínia);
- Região Nordeste (a vulnerabilidade pode ser constatada nos bairros que integram os complexos urbanos do
Aeroporto, e, também Ribeirão Verde, além da Vila Elisa e imediações);
-Região Centro-Oeste (parte do bairro Campos Elíseos).
Segundo dados do IBGE 2015, 21,56% do perfil populacional do município (141.882) são crianças e adolescentes.
O Programa Atletismo e Cidadania apresenta núcleos de atendimento (núcleos Branca Salles, Maria Nilde,
Ribeirão Verde, Cava do Bosque) nestas áreas citadas.
Levando-se em consideração uma média anual de 310 beneficiários nos últimos anos, o percentual de crianças e
adolescentes atendidos no município é de 0,0021 por este programa.

4.3. Objeto: - Descrever de forma clara o OBJETO que está sendo solicitado no projeto.
Desenvolver ações de apoio sócio-educativo em meio aberto de cultura e arte, esporte, recreação e lazer
em contraturno escolar e/ou finais de semana e feriados e que não constituam ações de jornada ampliada
do sistema de ensino.
5. Objetivos do Projeto/Atividade:
5.1. Objetivo Geral: informar claramente o objetivo macro, a transformação almejada e o que se
pretende alcançar a longo prazo com a execução do Projeto.
Contribuir ao desenvolvimento psico-motor, educacional, esportivo, cultural e de cidadania de jovens. E desta
forma, auxiliar a formação do cidadão usando o atletismo (esporte) como instrumento de transformação.

5.2. Objetivo (s) Específico(s): demonstrarão os efeitos diretos das atividades ou ações a serem
implementadas, promovendo o desdobramento do objetivo geral em ações específicas; devem expressar
os resultados e metas a serem atingidas.
Estimular a prática de atividade física de forma regular aos participantes do programa de ação e assim obter os
benefícios que o exercício físico pode trazer à estrutura corporal, mental, cognitiva e outras. Caso o participante,
através da regularidade da prática esportiva e resultados técnicos obtidos, venha a compor equipes de competição,
o mesmo tem a possibilidade de acesso à fonte de renda financeira e/ou bolsa de estudo em instituições
educacionais privadas.

6. Público Alvo a ser Abrangido:
6.1. Usuários - Informar o quantitativo de usuários que serão beneficiadas com o projeto e caracterizálos (idade, gênero, característica social, cultural, econômica, etc).
A quantidade de usuários que serão beneficiados poderá atingir 500. Em caso de eventos
(festival/competição/encontros de atletismo) organizados pela entidade, esse número poderá ser superior a 500.
Abrange um público na faixa etária, principalmente, de 8 a 17 anos, homens e mulheres, oriundos, na maioria, de
classe sócio-econômica C, D e E; em formação escolar e em vulnerabilidade social - uma boa parcela desta
população.

6.2. Forma de Acesso dos Usuários: - Informar como se dá o acesso dos usuários ao projeto.
- acesso voluntário;
- ser criança ou adolescente, faixa etária de 8 a 17 anos;
- estar apto para a prática de atividade física;
- no caso dos núcleos ligados à secretaria municipal de assistência social, o usuário deverá estar inscrito no núcleo
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de atendimento a criança e adolescente da secretaria de assistência social;
- no caso dos núcleos ligados à secretaria municipal de educação, o usuário deverá estar identificado com a
instituição educacional.

7. Detalhamento do Projeto/Atividade
7.1. Metodologia: - Descrever o método aplicado e a dinâmica do trabalho. Deve descrever as
atividades e como elas serão realizadas, incluindo as estratégias e os procedimentos detalhados para o
desenvolvimento projeto ou atividade e a maneira pela qual os objetivos serão alcançados.
A metodologia praticada fundamenta-se na utilização do esporte, especialmente das práticas do atletismo, como
instrumento da inclusão social e está totalmente alinhada também aos princípios do esporte educacional, pois
pretende democratizar e incluir, respeitando a diversidade, promovendo diálogo entre o Professor (Educador físico)
e o beneficiário (aluno), atuando na educação integral, ou seja, ensinando princípios éticos, valores humanos e
promovendo a cidadania juntamente com a prática esportiva.
Quanto a dinâmica do trabalho, pretende-se as seguintes ações:
- iniciação à pratica esportiva em atletismo para crianças, adolescentes e jovens.
. uso de técnicas de movimentos de corrida, saltos, arremessos, lançamentos, exercícios de alongamento muscular e
relaxamento muscular, coordenação motora e outros.
. uso de brincadeiras, jogos recreativos, exercícios lúdicos.
- descoberta de talentos em atletismo entre crianças, adolescentes e jovens e encaminhamento a centro de
treinamento em atletismo.
. uso de testes motores (ex: corridas, lançamentos, saltos, flexibilidade).
- participação em competição de crianças, adolescentes e jovens.
. colocar o usuário em atividades de competição ou festivais de atletismo.
- rendimento esportivo entre adolescentes e jovens.
. mensuração das marcas obtidas nos eventos esportivos, através de classificação do jovem na prova do atletismo
(súmulas de provas), cujos instrumentais são cronômetros, trenas.
- incentivo a jovens talentos
ajuda de custo, fornecimento de material esportivo, vale-transporte, doação de alimentos/roupas/uniforme, outras.
A ajuda de custo é um valor em dinheiro (valor mínimo de R$ 18,00, podendo chegar até R$ 500,00) repassado
somente a alguns beneficiários, que são escolhidos por critérios técnicos (performance esportiva, habilidades
motoras específicas) e condição econômica.
- organização de eventos de atletismo
. organizar e realizar festival/competição de atletismo, composto de provas da modalidade nas categorias de base
(faixa etária de aproximadamente 8/9 anos ao sub 18)
Referências bibliográficas:
- Atletismo, Aspectos Pedagógicos na Iniciação, capítulos 3 e 4, Robson Mian;
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- Teoria e prática do treinamento desportivo, capítulos 12,13 e 14, Valdir José Barbanti
- Velocidade nos esportes, capítulo 3, Geoge Dintiman/Bob Wrad/TomTellez

8. Articulação com a Rede
8.1 – Descrever como são realizadas as parcerias com o Sistema de Garantia de Direitos – Informar
como se dá a articulação com os serviços da rede setorial e transversal no âmbito de atendimento a
crianças, adolescentes e suas famílias.
As ações em rede acontecem através de troca de informações, dados, uso de espaços físicos, busca de parcerias
com interesses em comum, colocação de materiais adquiridos pela entidade (AAARP) em locais públicos, doações
entre as entidades.
A entidade tem parceria junto às entidades públicas –
Secretarias Municipais de Assistência Social, Educação e Esportes da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto – na
realização de atendimentos.

9.Processo de Monitoramento e Avaliação
9.1. Processo de Monitoramento e Avaliação: (Tabela abaixo) - Apresentar os indicadores
quantitativos e/ou qualitativos a partir dos objetivos específicos, atividades e metas definidas, bem como
os meios de verificação a serem utilizados e a periodicidade de avaliação, levando em consideração a
análise do território e da política local.
Objetivos Específicos
Atividade
Metas
Indicadores
- estimular a prática de atividade
física de forma regular aos
beneficiários do programa de ação

- Iniciação à pratica esportiva
em atletismo para crianças,
adolescentes e jovens.

- proporcionar atividades
físicas, lazer e recreação a um
número de 500 jovens do
município de Ribeirão Preto,
sobretudo para aqueles
oriundos, em sua maioria, de
bairros não centrais do cidade e
em vulnerabilidade social.

- número de beneficiários
da ação proposta que
participam regularmente
das atividades propostas
pelo programa;
- resultados técnicos e
esportivos alcançados
pelos jovens nos eventos
competitivos e festivais;
- número de jovens que
foram encaminhados
para centros de
treinamento,
provenientes de locais
pertencentes à periferia
de Ribeirão Preto

Meios de Verificação
- lista de presença dos
beneficiários nas
atividades;
- lista de presença de
beneficiários nos eventos
esportivos;
-súmulas de
competição/festival de
atletismo.

Periodicidade
- avaliação
semestral.
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9.2. Resultados Esperados: - Definir os resultados quantitativos e qualitativos a serem atingidos (a partir da descrição pormenorizada das metas quantitativas e
mensuráveis a serem atingidas e das atividades a serem executadas, esclarecer com precisão e detalhamento aquilo que se pretende realizar ou obter).
- estimular a pratica de atividade física de forma regular, objetivando a contribuição ao desenvolvimento psico-motor, social,educacional, cultural, de cidadania dos beneficiários e
interação social entre os mesmos. Pretende-se atingir um de 500 beneficiários (sendo um número mínimo de 250 jovens). As atividades físicas regulares serão realizadas nos núcleos
de atendimento aos beneficiários com atendimento de 1 a 4x/semana com a possibilidade de participação mensal em um evento de competição/festival de atletismo.
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9.3 Recursos Humanos – Descrever as funções desempenhadas por todos os profissionais e demais agentes do Projeto, identificando a forma de contratação,
respeitando a legislação vigente e como será o plano de capacitação continuada dos profissionais.
9.3.1 Recursos Humanos Envolvidos Diretamente no Objeto
Cargo
Formação
Função no
Nº de
Vínculo (CLT,
Remuneração (R$)
Encargos
Férias (R$)
13º salário
Projeto
Horas/Semanal Prestador Serviços,
Sociais (R$)
ou abono
voluntário)
natalino
(R$)
01 Coordenador

10 Orientadores
Técnicos
10 Assistentes
de orient. téc
01 Supervisor
Administrativo
01 Supervisor
Técnico

Fisioterapeuta/e
Profissional Ed.
Física
Profissional Ed.
Física
Ensino médio
Ensino médio
Profissional Ed.
Física

Coordenação do
programa de ação
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Autônomo

1.600,00

Orientação técnica
das atividades
Auxiliar o
Orientador técnico
Sup. administrativa
de atividades
Supervisão técnica
de atividades

2 a 10

Autônomo

320,00 a 1.280,00

2 a 10

Autônomo

160,00 a 640,00

10

Autônomo

960,00

10

Autônomo

1280,00

9.3.2 Recursos Humanos NÃO Envolvidos Diretamente no Objeto
Cargo/Função
Remuneração (R$) de acordo com a periodicidade
01Assistente Social/assistência social
1.280,00
01Contador/contabilidade
640,00
01 Fisioterapeuta/acompanhamento
1.280,00
fisioterápico
10- Auxiliar de serviços gerais em eventos 120,00
esportivos/ ajudar em serviços gerais
01-auxiliar atividades de
300,00
sonorização/controle de aparelhos de som
em eventos esportivos
10. Cronograma de Execução do Projeto/Atividade
10.1. Cronograma de Atividades – Especificar mês a mês, quais ações/atividades serão desenvolvidas.
Atividades/Mês
1
2
3
4
5
6
- iniciação à pratica esportiva em atletismo para crianças,
x
x
x
x
x
x
adolescentes e jovens.
- descoberta de talentos em atletismo entre crianças,
adolescentes e jovens e encaminhamento a centro de
treinamento em atletismo.

x

x

x

X

X

Periodicidade do serviço
mensal
mensal
Mensal
Eventual
Eventual

7

8

9

10

11

12

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

X

X
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- participação em competição de crianças, adolescentes e
jovens.

x

- rendimento esportivo entre adolescentes e jovens
x

-incentivo a jovens talentos

x

- organização de eventos de atletismo

x
x

x
x

x
x

X
x

X

X

X
x

X
x

X
x

X
x

X
x

x

x

x

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10.2. Plano de Aplicação e Cronograma de Desembolso (Mensal)
DESPESA

1ª
PARCELA

2ª
PARCELA

3ª
PARCELA

4ª
PARCELA

5ª
PARCELA

6ª
PARCELA

7ª
PARCELA

8ª
PARCELA

9ª
PARCELA

10ª
PARCELA

11ª
PARCELA

12ª
PARCELA

RECURSOS
HUMANOS
ENCARGOS
SOCIAIS
RECURSOS
HUMANOS
PESSOA
JURÍDICA
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
OUTROS
MATERIAIS DE
CONSUMO
OUTROS
SERVIÇOS DE
TERCEIROS
LOCAÇÃO DE
IMÓVEIS
LOCAÇÕES
DIVERSAS
UTILIDADES
PÚBLICAS
COMBUSTÍVEL
MATERIAL
PERMANENTE
TOTAL

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
4212,00

R$
4212,00

R$
2037,00

R$
2037,00

R$
2,037,00

R$
2.037,00

R$
2.037,00

R$
2.037,00

R$
2.037,00

R$
2.037,00

R$
2.037,00

R$
2.400,00
R$
10.328,50

R$
2.400,00
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
510,00

R$
840,00

R$
429,00

R$
429,00

R$
429,00

R$
429,00

R$
429,00

R$
429,00

R$
429,00

R$
429,00

R$
429,00

R$
429,00

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
3.000,00
R$

R$
2.552,00
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
2.466,00

R$
2.466,00

R$
2.466,00

R$
2.466,00

R$
2.466,00

R$
2.466,00

R$
2.466,00



R$
R$
R$
R$
R$
20.450,50 10.004,00
2.466,00
2.466,00
2.466,00
OBSERVAR A DESCRIÇÃO DE CADA TIPO DE DESPESA EM ANEXO.

R$
2.037,00

11. Descrição de Experiências Prévias – Descrever a realização de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria que se pretende formalizar ou de
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natureza semelhante, informando sua duração, local, abrangência, beneficiários, além de outros dados que se mostrarem pertinentes.
- a Associação dos Amigos do Atletismo de Ribeirão Preto organiza desde o ano de 1992 eventos esportivos (festivais e competições de atletismo), geralmente uma a duas vezes por
ano, voltados a crianças e adolescentes no município de Ribeirão Preto;
- a entidade é a representante da cidade de Ribeirão Preto nos calendários oficiais da Federação Paulista de Atletismo e Confederação Brasileira de Atletismo assim como no
calendário da Associação Regional de Atletismo/Centro-Norte em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes
- a entidade tem participação regular nos seguintes competições abaixo:
1-Troféu brasil de Atletismo Adulto: 1992,1993,1994, 2001 a 2019
2-Campeonatos (Paulista) de Atletismo de 1992 a 2019
:Adulto, Sub-23, Juvenis (até 19 anos), Menores (até 17 anos), Mirim(até 15 anos) desde 1992 a 2019.
3-Representante do município de Ribeirão Preto na modalidade de atletismo nos Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior, organizados pela Secretaria de Esportes, Lazer e da
Juventude do Estado de São Paulo de 1992 a 2019
4-Equipe com representantes em competições nacionais e internacionais, defendendo a Seleção do Estado de São Paulo ou Brasileira de Atletismo em sua trajetória de existência.
P.ex.: a entidade tem atletas que são Campeões Paulista e/ou Brasileiro de Atletismo em suas respectivas categorias e provas do atletismo (recentemente, 2019, um adolescente foi
campeão brasileiro na prova dos 1.500m rasos –categoria Sub 18); apresentou atletas que são medalhistas em Campeonatos Sul-americanos de Atletismo; um dos seus beneficiários
(em 1993) atingiu marcas mundiais em anos posteriores, alcançando medalhas em Campeonatos Pan-Americano de Atletismo Adulto (1999, 2007), Jogos Olímpicos de 2008;
membros da Diretoria e do Conselho Fiscal são ex-atletas e/ou Educadores Físicos da modalidade do atletismo e um deles é Campeão Mundial Estudantil (1979)
- a entidade executa há vários anos atividades junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Ribeirão Preto, sendo que desde de 2005, possui núcleo de
atendimento ligado à Secretaria Municipal de Assistência Social de Ribeirão Preto (Branca Salles e Maria Nilde Mascelani) e Secretaria Municipal de Educação (desde 2012);
- a entidade possui membro que é integrante atual do Conselho Municipal de Esportes de Ribeirão Preto.

Sidnei Avelino dos Santos
______________________________
Representante Legal da OSC
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ANEXO – Descrição de cada tipo de despesa para o cronograma de desembolso.
RECURSOS HUMANOS – PESSOA FÍSICA
- Executa função diretamente ligada ao objeto da parceria?
- A despesa será comprovada através de holerites?
Se a resposta for positiva para os dois questionamentos.
- Especificar a quantidade e a função desempenhada.
- Descrever se haverá pagamento de férias e 13º.
ENCARGOS SOCIAIS
- Especificar se INSS, FGTS, PIS/PASEP
RECURSOS HUMANOS – PESSOA JURÍDICA
- Executa função diretamente ligada ao objeto da parceria? Sim
- A despesa será comprovada através de notas fiscais com CNPJ ou CPF? Sim
Se a resposta for positiva para os dois questionamentos.
- Especificar a função desempenhada e a quantidade.
.coordenador -01
.orientador técnico-10
.assistente de orientador técnico-10
.supervisor administrativo-01
.supervisor técnico-01

- Descrever se haverá pagamento de abono natalino no final do ano. Não
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
- Especificar o tipo de refeição (café da manhã, almoço, lanche, etc...)
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Lanche/almoço/jantar
- Especificar a quantidade e periodicidade das refeições (diária, semanal, etc...)
. lanche – em dias de eventos de atletismo (encontro para treinamentos específicos, festival/competição)
. Almoço/jantar - somente em situação, quando houver competição/festival de atletismo em 01 ou mais períodos (manhã e tarde) durante 01 ou mais dias, geralmente, quando o evento
ocorrer fora do município de Ribeirão Preto.
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO sim
.implementos para treinamento e competição (exemplos: blocos de partida; disparador de partida; de arremesso de peso, lançamento do dardo e disco, outros implementos para
atletismo);
.materiais esportivos: uniforme (shorts, camiseta, bermuda, agasalho); “medicine-ball” (bola pesada); calçados (tênis, sapatilhas) específicos de atletismo; outros
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
- Não executa função diretamente ligada ao objeto da parceria? Sim, não executa.
- A despesa será comprovada através de notas fiscais com CPF ou CNPJ? Sim
Nesses casos.
- Especificar a função/serviço a ser executado(a).
.Contador-01
.Fisioterapeuta-01
.Assistente Social-01
.Auxiliar de serviços em atividades esportivas-30
.auxiliar de atividades de sonorização-01
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
LOCAÇÕES DIVERSAS – sim – transporte, tenda de cobertura, aparelho de som, grade de separação, outros
UTILIDADES PÚBLICAS
COMBUSTÍVEL
MATERIAL PERMANENTE

